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7º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA 

Chamada para Inscrição de Trabalhos 

Estão abertas as inscrições de trabalhos para apresentação no 7º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa - Mercado, Opinião e Mídia, a realizar-se em de março de 2016, sob o tema: 

 

Transformações: O que moverá o mundo na próxima década? 

Já decorreram 15 anos do Século XXI e a cada momento somos surpreendidos por situações-limite 
que impactam fortemente na vida do planeta, dos países e das pessoas, criando novas formas de 
se relacionar com o consumo. Temas recorrentes tratam dos recursos energéticos, do clima, do 
combate à pobreza e ao desperdício, ao mesmo tempo em que se desenvolvem produtos cada vez 
mais sofisticados que encontram consumidores e também detratores. 

• As pessoas são o centro da Sociedade e do Mercado na nossa Civilização 

• As Empresas existem para desenvolver e oferecer o que as pessoas precisam, mesmo que 
elas ainda não estejam conscientes das suas reais necessidades. 

• A Ciência é o meio para captar as Transformações dos atores neste ambiente complexo, em 
que pessoas buscam a felicidade e a segurança ao atender desde as suas necessidades mais 
básicas e concretas, até as mais intangíveis ou emocionais.  

• A Pesquisa de Marketing e de Opinião tem, a cada avanço da tecnologia e a cada mudança 
da Sociedade, desafios mais instigantes para ter acesso às Transformações, e para traduzi-
las em oportunidades para as empresas.  

Sendo assim, o 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa está voltado para algumas questões: 

• Como entender as transformações dos consumidores e através destas, defini-los nestes 
novos tempos? O que avançou no nosso campo, de onde estamos vindo e para onde nos 
dirigimos no Conhecimento das Pessoas? 

• Como as Empresas estão trabalhando com as inovações para responderem a estas 
Transformações das Pessoas?  E como as empresas influenciam as pessoas? 

• Que histórias ou casos indicam como captar Transformações e entregar algo NOVO, 
surpreendente, que transformou a forma de pensar e agir da organização sobre seus 
consumidores?  

• Que Métodos e Experiências estão sendo desenvolvidos e testados pelas agências de 
Pesquisa e pela Academia? De que forma eles avançam em sintonia com o novo ambiente 
social e de negócios? 

• Como descrever os Impactos sobre o Brasil deste século, passados 15 anos? Que país é este 
que está se revelando? Para onde está indo a promessa do gigante adormecido que se 
levanta?  No que nos transformamos de 2000 para cá e para onde vamos? 

• Como pensar o futuro do país, do Mercado e da Opinião Pública com foco nas Indústria de 
Pesquisa? 
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Naturalmente, o 7° Congresso prossegue com objetivo de aproximar as empresas de pesquisa das 
organizações usuárias de informação, posicionando o evento da ABEP como referência da indústria. 
Esta é uma meta de médio e longo prazo, que depende fundamentalmente da qualidade dos 
conteúdos e da sua relevância para o mercado que contrata e executa pesquisas de mercado e de 
opinião pública. 

Compromisso com o desenvolvimento 

Reafirmar a importância da pesquisa como ferramenta de conhecimento, previsão e de 
transformação da sociedade e dos mercados, na formulação e acompanhamento de estratégias 
baseadas nas necessidades de seus stakeholders. Mesmo naquelas necessidades que nem todos 
conseguem ainda vislumbrar. 

Demonstrar a capacidade da indústria de pesquisa de se antecipar aos novos cenários e gerar 
soluções para o fortalecimento de organizações públicas e privadas. E no contexto atual, isto quer 
dizer uma capacidade para identificar as grandes “viradas” que nossa sociedade e o nosso mercado 
estão testemunhando e ainda irão testemunhar, e ousar nas propostas de valor para nossos 
clientes. 

Evolução técnica 

Demonstrar aos seus principais interlocutores do mercado, particularmente as empresas usuárias e 
à própria comunidade de pesquisadores, as novas possibilidades e ferramentas à disposição da 
indústria da informação. 

Temário 

Os trabalhos inscritos devem ilustrar o ambiente de transformações pelo qual passa a indústria da 
informação, como reflexo do ambiente de negócios, da complexidade tecnológica e das mudanças 
na sociedade e na cultura brasileiras comentadas acima. 

Os temas das Sinopses devem ser: 

 Transformações no Marketing 

o Gestão de Marcas 
o Comunicação 
o Estratégias de embalagem, ponto de venda, pricing 
o Gestão de inovação 
o Comportamento do consumidor 
o Transformações nas Tendências de consumo 

 
 Opinião 

o Opinião pública 
o Eleições- com foco nas eleições municipais de 2016 

 
 Mídia 

 Comparação entre abordagens ou metodologias 

o Como as técnicas tem se transformado, para acompanhar o novo ambiente, o que 
deu certo, o que não deu certo? 
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Política de Seleção de Sinopses: 

Os critérios para a avaliação de sinopses são descritos a seguir: 

 Originalidade / Criatividade  O trabalho deve trazer contribuições originais, seja do ponto de 

vista da solução para o usuário final ou do ponto de vista metodológico. 
 Adequação ao Congresso  O trabalho de contribuir para que o Congresso atinja o objetivo 

de demonstrar a importância da pesquisa no ambiente de transformações. 

 Adequação  O trabalho deve demonstrar de forma clara, as possibilidades de utilização 
gerencial e sua importância para a sociedade e os usuários de informação. 

 Objetividade  A clareza, coerência e sequência lógica que serão observados no 
desenvolvimento do artigo. 

 Metodologia e técnica  O suporte teórico para o desenvolvimento do trabalho (revisão de 
literatura e referências bibliográficas) e o planejamento da pesquisa empírica, considerando 
formas de abordagem e métodos de análise. 
 

O trabalho deve ser inédito, ou seja, não pode ter sido publicado ou apresentado em eventos 
semelhantes. 

Trabalhos que resultem de esforço conjunto entre fornecedores e clientes serão muito valorizados. 

Os trabalhos selecionados irão concorrer ao Prêmio Alfredo Carmo, que compreende: um troféu, 
uma inscrição para o Congresso Anual da ESOMAR (2016) e passagem aérea (ida e volta) para o 
local. 

As sinopses só devem considerar trabalhos já realizados, e não trabalhos futuros. 

É importante que quando das sinopses entregues haja uma prévia aprovação da publicação do 
case, por parte do cliente.  (Sinopses aprovadas que não tenham prévia aprovação de seus clientes 
serão desclassificadas). 

É também importante que a sinopse concorrente não esteja sob avaliação paralela em qualquer 
outro evento ou publicação. 

Prazos 

07 de Agosto de 2015 Prazo final para envio das sinopses 

09 de Outubro de 2015 Divulgação das sinopses escolhidas 

22 de Janeiro de 2016 Prazo para entrega dos trabalhos completos correspondentes às 
sinopses escolhidas 

3ª semana de Fevereiro de 2016 Validação dos trabalhos pelo Comitê de Programação 

04 de Março de 2016 Prazo para entrega das apresentações das sinopses escolhidas 

As sinopses deverão ser encaminhadas à ABEP para o e-mail congresso@abep.org 

Participe! 
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MODELO PARA REGISTRO DE SINOPSES 

1. TÍTULO 

2. AUTOR 

 Nome 
 Empresa atual e cargo 
 Breve curriculum vitae (no máximo 200 toques) 
 Dados para contato 

 
3. TEMA (600 toques no mínimo e 1.000 no máximo) 

 Mencionar porque o trabalho está relacionado com o tema do 6º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa e/ou com os subtemas que ele discutirá. 

 Informar qual é o resultado principal que esse trabalho se propõe a discutir ou que ele 
revela. 
 

4. JUSTIFICATIVA (600 toques no mínimo e 1.000 no máximo) 

 Justificar por que este trabalho contribuirá para o 6º Congresso Brasileiro de Pesquisa. 

 Trata-se de um trabalho que já foi apresentado em outro congresso, seminário ou já se 
encontra publicado? 

5. CARACTERÍSTICAS (1.200 toques no mínimo e 2.000 no máximo) 

 Descrever como a sinopse foi ou está sendo desenvolvida. Qual a natureza dos trabalhos ou 
estudos que ele contém. 

 Informar quais as características metodológicas e técnicas por meio das quais foi ou está 
sendo preparada. 

 Trata-se de um estudo que contém uma base empírica de levantamento de informações ou 
é predominantemente conceitual? 

 Caso seja baseado em levantamento de informações, citar as respectivas fontes. 
 Trata-se de um trabalho ou estudo que, de alguma forma, é a evolução ou continuação de 

outro que o autor já realizou? 

 Em caso positivo, explicar brevemente em que ele se diferencia do anterior ou anteriores. 
 

6. APRESENTAÇÕES (500 toques no máximo) 

 Como pretende fazer a apresentação? (quais programas ou recursos) 
 Quem e quantas pessoas farão a apresentação? 
 Em qual idioma? 

 
7. REFERÊNCIAS 

 Congressos, seminários em que o autor, ou um dos autores, já apresentou outros trabalhos, 
sejam no Brasil ou exterior. (indicar o nome dos trabalhos) 

 Indicação bibliográfica de produção do autor, como livros ou artigos. (indicar os nomes dos 
trabalhos, editoras ou periódicos). 
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MODELO PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

I. PRIMEIRA PÁGINA (não contada para o trabalho) 

 Título do trabalho, com todas as palavras em letras maiúsculas.  
 Nome(s) do(s) autor(es).  

 Mini CV (máximo de 05 linhas). 
 Cargo / função e instituição onde trabalha.  
 E-mail e telefones de contato.  

II. SEGUNDA PÁGINA (não contada para o trabalho) 

 Título do trabalho em Português e Inglês, com todas as palavras em letras maiúsculas.  

 Resumo do trabalho com 05 (mínimo) a 10 (máximo) linhas, em um único parágrafo, em 
Português e Inglês.  

 Palavras-chave 3 (mínimo) a 05 (máximo), em Português e Inglês. 
III. TERCEIRA PÁGINA 

 O corpo do texto do trabalho deverá ser iniciado na 3ª página e não deve ter seu(s) 
autor(es) identificado(s) de forma explícita ou oculta em seu corpo, sob pena de ser 
recusado. 

 

IV.  FORMATAÇÃO 

 Editor de texto Word do Office 97 ou posterior. 
 Layout do texto no estilo de boletim informativo (2 colunas). 
 Fonte para texto: Times New Roman, tamanho 12.  
 Fonte para quadros, figuras, tabelas e notas de rodapé: Times New Roman, tamanho 10. 
 Tamanho do papel A4 (29,7 x 21 cm).  
 Numeração de páginas no canto inferior direito. 
 Margens superior e inferior de 3 cm.  
 Margens direita e esquerda de 2 cm.  
 Cabeçalho de 1,25 cm. 

 Espaçamento entre linhas simples (para fórmulas de 1,5 cm).  
 Espaçamento normal entre caracteres.  
 Alinhamento justificado. 

 
V. ELEMENTOS TEXTUAIS E NÚMERO DE PÁGINAS 

O tamanho do trabalho, incluindo referências bibliográficas deverá ter o máximo de 20 páginas e 
deverá estar assim organizado: 

 Apresentação ou introdução. 
 Desenvolvimento (incluindo revisão da literatura, metodologia e resultados). 

 Conclusões e recomendações. 
 Referências bibliográficas e bibliografia deverão ser apresentadas em ordem alfabética no 

final do artigo, de acordo com as normas da ABNT/NBR-6023, revisada.   
 Todas as referências deverão ser citadas no texto de acordo com o sistema alfabético 

(autor-data). 



 

 

6 

 

 

RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO DE SINOPSES PARA 
O 7° CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA 

 Não serão aceitas sinopses que já tiverem sido apresentadas em outros congressos ou 
seminários. Ou seja, espera-se que o trabalho seja uma contribuição efetivamente original 
para este evento. 

 Também não serão aceitas sinopses que tenham qualquer cunho comercial, onde seja 
explorado, por exemplo, a apresentação de metodologias e técnicas, a título de sua 
divulgação ou promoção pelos respectivos autores ou empresas. 

 Apresentações de sinopses nas quais se identificam explicitamente marcas, empresas e 
produtos serão bem vindas. Isto não se choca com o item anterior, quando a revelação de 
marcas, empresas e produtos for utilizada para a devida ilustração e explicação dos 
trabalhos. 

 É essencial que as sinopses tenham um claro foco ou objetivo e evitem, a todo custo, 
discussões dispersivas que conduzam à perda da clareza a que se propõem. 

 Em caso de aceitação da sinopse pelo Comitê de Programação do 7º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa: 

o O trabalho completo, após sua finalização pelo autor, será também submetida à avaliação 
pelo mesmo Comitê. Isto significa que a aceitação da sinopse não garante 
automaticamente a inclusão do trabalho no programa do 7º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa. 

o Os autores e coautores não poderão ser alterados após a data de divulgação das sinopses 
escolhidas. 

o O trabalho completo deverá ser apresentado ao Comitê em Microsoft Word, numa 
extensão de, pelo menos, 20.000 caracteres, incluindo espaços, porém sem incluir gráficos 
e ilustrações. 

o A Direção do 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa, após a conclusão do trabalho completo 
pelo Comitê, se reserva o direito de avaliar o material que será utilizado na apresentação 
para a audiência. Esta medida não terá a finalidade de análise do conteúdo do trabalho, 
mas essencialmente da qualidade de seus aspectos formais, tais como visibilidade dos 
textos e das ilustrações gráficas e extensão da apresentação. Este cuidado visa garantir 
tanto a possibilidade de perfeito acompanhamento da exposição para todos os 
participantes e a obediência ao tempo alocado para cada apresentador. 
Na véspera do Congresso será realizado um ensaio das apresentações e a presença dos 
autores será obrigatória. 

 Embora este documento refira-se, por comodidade, sempre ao autor, obviamente cada 
sinopse poderá ser assinada por mais de um profissional, que tenha, de fato, participado, 
em sua preparação. NOTA: a sinopse deverá identificar seu autor e coautor. Aquele que for 
identificado como “autor” terá direito a um ingresso “full” para o 7º Congresso (para os dois 
dias do evento). Independente do número de coautores, somente um coautor subirá ao 
palco no ato da apresentação, com direito a permanecer em plenária durante o bloco. Os 
demais coautores deverão comprar ingressos para o Congresso. 

 O 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa considera que também serão muito bem vindas 
sinopses que envolvam a participação complementar de mais de uma empresa. Por 
exemplo: um instituto de pesquisa e o respectivo cliente ou, de maneira geral, duas ou mais 
empresas que estejam integradas na realização do trabalho. 
 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa  

Av. Nove de Julho, 4865, cj 31A - Jardim Paulista, São Paulo – SP 

CEP: 01407-200 Fone: (11) 3078.7744 | Fax: (11) 3168.2026 


